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PAROLO DE O "  L. L. ZAMENHOF
ĈE LA MALFERMO DE LA

Kongreso E sperantista

Karaj samideanoj I
Konforme al la ĝisnuna moro, mi ko

mencas mian parolon per tio, ke mi per
mesas al mi en la nomo de ĉiuj kongresanoj 
esprimi nian saluton kaj dankon al la 
lando, kiu gastame nin akceptis, kaj pre
cipe al niaj britaj samideanoj kiuj per 
multaj laboroj kaj granda zorgemeco 
pretigis por ni tiun feston, en kiu 
n i nun ĉiuj partoprenas. De la mo 
mento, kiam niaj britaj amikoj invitis nin 
al si, ni ĉiuj estis konvinkitaj, ke nia kon
greso en ilia lando havos apartan signifon 
kaj estos epokofaranta. Kaj ne estas mal
facile antaŭvidi, ke nia espero nin ne 
trompos, ĉar tion ĉi garantias al ni ne 
sole la konata energio kaj sindoneco de 
niaj britaj amikoj, sed ankaŭ la karaktero 
mem de ilia lando.

La fakto, ke ni kongresas nun en glora 
universitata urbo de Granda Britujo, havas 
grandan signifon. La kontraŭuloj de nia 
ideo konstante ripetadis al ni, ke la angle 
parolantaj popoloj neniam al ni aligos, ĉar 
ne sole ili malpli ol ĉiuj aliaj popoloj sen
tas la bezonon de lingvo internacia, sed 
por ili la fortikigado de lingvo internacia 
estas rekte malutila, ĉar tia lingvo konku
rados en la mondo antaŭ ĉio kun la lingvo 
angla, kiu celas farigi internacia. Kaj 

tamen rigardu, kiel forte eraris niaj kon
traŭuloj ! Rigardu, kiel multope jam aligis 
al ni la Britoj, kiuj tiel nevolonte lernas 
aliajn lingvojn krom sia nacia ; rigardu, 
kun kia amo ili preparis nian kongreson 
kaj en kia granda nombro ili aperis, por 
deziri al ni bonvenon ! Tio ĉi montras 
antaŭ ĉio, ke la homoj komencis jam kom
preni, ke lingvo internacia estas utila ne 
sole por popoloj malfortaj, sed ankaŭ por 
popoloj fortaj; sed tio ĉi montras ankoraŭ 
alian aferon, multe pli gravan : ke la ho

moj vidas en Ia esperantismo ne sole afe
ron de egoisma oportuneco, sed gravan 
ideon de intergenta justeco kaj frateco, 
kaj al tiu ĉi ideo volas servi la noblaj ho
moj de cHuj popoloj, tute egale, ĉu iliaj 
popoloj estas fortaj aŭ malfortaj, kaj ĉu la 
intergenta justeco estas por ili pronta aŭ 
malprofita. Ni scias, ke la plimulton de 
niaj britaj samideanoj alkondukis al ni la 
interna ideo de la esperantismo, kaj tial 
ni tiom pli goje esprimas al niaj britaj 
amikoj nian koran dankon. La Kembriĝa- 
noj akceptas nin hodiaŭ ne kiel komercis
tojn, kiuj alportas al ili profiton, sed kiel 
apostolojn de ideo homara, kiun ili kom
prenas kaj ŝatas ; koran dankon al la 
Kembriganoj, koran dankon al la glora 
Kembriga universitato, kiu pruntis al ni 
siajn ĉambrojn, koran dankon al la Kem
briga urbestraro, kiu gastame zorgis pri 
nia bono. Ni kore salutas vin, granda brita 
popolo, ni plej respekte salutas vian altan 
reprezentanton, Lian Beĝan Moston. Vivu 
la reg’al vi, tre longe vivu Li, gardu 
Lin Di’ I

Samideanoj !
En la momento de la malfermo de nia 

tria kongreso ni ne povas silenti pri la tro 
multaj amikoj, kiujn la Morto kaptis dum 
la pasinta jaro; vi ĉiuj memoras, ke tuj 

post la Geneva kongreso, ni sciigis pri la 
malfelica morto de D-ro Lloyd, prezidanto

timple mian personan opinion, kiun ĉiu el 
fi povas aprobi aŭ ne aprobi.

Car ni decidis kunvenadi Ciujare el ĉiuj 
indoj de la mondo kaj multaj el ni faras 
' tre grandajn oferojn, por povi parto- 

ni en niaj kongresoj, tial ni devas kla- 
igi al ni, por kio ni kunvenas. Se ni 
«scios bone la esencon kaj celon de niaj 
«gresoj, tiam ni venados al ili kun Ciam 
eŝa kaj neniam malfortiganta entuzias
to. kiel homoj, kiuj klare vidas antaŭ si 
belan celon, al kiu ili iras; sed se ni ne 

«scios la celon de niaj kongresoj, tiam 
, baldaŭ tute malvarmigos por ili, kiel 

[omoj, kiuj vagas sencele kaj kiujn tiu 
igado baldaŭ lacigas kaj enuigas. Por 
io do ni kunvenas ? Cu ni kunvenas por 
troli pri esperantaj lingvaj demandoj ? 

fe I tiuj ĉi demandoj apartenas ne al la 
pngreso, sed ekskluzive al la Lingva 
tomilato, kaj por ili sufiĉus kongreso de 
bmi t a tanoj. Cu ni kunvenas por ekzer

cigi en esperanta parolado ? Por tio sola 
m  ne bezonas veturi al kongreso, ĉar en 
triaj hejmaj grupoj ni povas en la daŭro 
de la tuta jaro multe pli ekzercigi, ol en 
i i  kelkaj tagoj de la kongreso, kai por la 
sj)la kelktaga ekzercigo en parolado neniu 
entreprenus grandajn vojarojn. Cu ni 
kunvenas por fari manifestacion kaj sekve 
Propagandon ? Jes, certe ! Sed ĉar el cent 
kongresanoj almenaŭ naŭdek-naŭ havas 
de Esperanto nur moralan profiton, por 

i • i • i j  ■ • Ho do ni gin propagandas? Mi ne dubas, 
Ciuj, kiuj sendis al ini amikajn bondezirojn. , pllrnf lh> ĥ  i i  dono. al ni nuru»» 
La gratuloj apartenas kompreneble ne al m p o ‘ don . f<rls manifestadon kaj 

propagandon por la esperantismo ne pro 
' utilo, kiun ĉiu el ni persone povas havi

de la Liverpoola Grupo. Ni perdis ankaŭ 
du eminentajn amikojn de nia afero, la 
gloran scienculon Berthelot kaj profeso- j 
ron Michael Foster, kiu esperis nin akcepti 
en Kembridgo. Fine, mortis nia plej kara 
samideano kaj amiko, kiu estis la animo de 
niaj gisnunaj kongresoj, la Cefa motoro de 
nia lasta kongreso en Genevo, la fondinto, 
subteninto kaj inspirinto de nia konstanta 
kongresa komitato. Vi ĉiuj scias, pri kiu 
mi parolas. Nia neforgesebla amiko Java! 
plu ne ekzistas. Al vi, amikoj esperantis
toj de ĉiuj landoj, kaj al vi, niaj estimataj 
gastoj, kiuj simpatias nian aferon, mi pro
ponas, ke ni honoru la memoron de nia 
multemerita samideano kaj de ĉiuj mor
tintaj Esperantistoj per levigo de niaj 
segoj.

Samideanoj !

Antaŭ tri semajnoj finigis gusle dudek 
jaroj de la tago, kiam aperis publike la 
unua libro pri la lingvo Esperanto. En 
Ciuj partoj de la mondo la Esperantistoj 
festis tiun tagon. Kiel fondinto de Espe
ranto, mi ricevis en tiu tago multajn gra
tulajn telegramojn kaj leterojn. Car mi ne 
havas kancelarion, sed mi devas mem Cion 
plenumi en miaj liberaj horoj, tiel oni 
facile komprenos, ke respondi ĉiujn rice
vitajn esprimojn de amikeco estis por mi 
afero absolute ne ebla, kaj oni min facile 
pardonos. Mi uzas nun la bonan okazon, 
por esprimi mian plej sinceran dankon ai

persone, sed al la tuta batalantaro 
perantista, kaj mi estas nur la centra 
punkto, en kiu kolektigis ĉiuj gratuloj, por 
resalti de tie al ĉiuj flankoj de la mondo, 
al ĉiuj lokoj, kie logas kaj laboras niaj 
senlacaj samideanoj. Kvazaŭ silente ko
misiita de la tuta esperantistaro, mi vokas 
al Ciuj esperantistoj-batalantoj : mi vin 
gratulas I Mi kore vin gratulas, ke vi 
pacience eltenis en la daŭro de dudek 
jaroj, malgraŭ la multaj atakoj kaj mala- 
grablajoj, kiuj al neniu el vi mankis. Mi 
kore vin gratulas pro tiuj rezultatoj, kiujn 
donis via energia kaj sindona dudek-jara 
laborado. Dudek jaroj da laborado por la 
esperantismo I kion tio signifas, — oni 
komprenos nur iam poste, kiam oni legos 
la detalan historion de la esperantismo. 
Kian grandegan gravecon havas niaj ĝis- 
nunaj akiroj, tion oni ankaŭ guste kom
prenos nur iam poste, kiam oni ekscios 
detale la historion de niaj unuaj jaroj, 
kiam la akiro de ĉiu nova Esperantisto 
estis ligita kun senfina laborado kaj oferado.

Multaj el vi konas la historion de la las
taj dek jaroj de la esperantismo, kiam la 
longe dormintaj semoj komencis doni la 
unuajn trunketojn ; sea tre malmultaj el 
vi konas la historion de la unuaj dek jaroj, 
kiuj konsistis el senfina, Sajne tute sen
sukcesa semado. La historio de la espe
rantismo iam rakontos al vi pri ĉiuj tiamaj 
semantoj.

Nun nia afaro staras forte. La glacia 
tavolo da antaŭjugoj de la mondo estas 
rompita, kaj nia afero kreskas regule kaj 
senhalte. Ciu jaro potence pligrandigas 
niajn fortojn, kaj ni iras al nia celo jam 
kun plena trankvileco. Centoj da miloj da 
radikoj kaj radiketoj subtenas nian arbon, 
kiu jam ne timas la venton. La naturo, kiu 
longan tempon batalis kontraŭ ni, batalas 
nun por ni, ĉar tiu sama forto de inercio, 
kiu longan tempon terure malhelpis ĉiun 
nian paŝon, gi mem nun Sovas nin an- 
taŭen. Eĉ se ni volus nun halti, ni jam ne 
povus.

Mi transiras al la vera temo de mia ho- 
diaŭa parolado. Mi volas paroli al vi hodiaŭ 
pri la esenco kaj celo de niaj kongresoj. 
Sed por eviti ĉian malkomprenigon, mi 
tuj en la komenco atentigas vin, ke mia 
parolo ne estas io oficiala, ĝi prezentas

de ĝi, sed pro tiu gravega signifo, kiun la 
esperantemo havas por la tuta homaro, 
pro tiu komunehoma celo, kiu nin, akti
vajn Esperantistojn, altiris al Esperanto ; 
ni kunvenas Ciujare el ĉiuj partoj de la 
mondo, por havi la ĝojon vidi samideanojn, 
por premi al ili la manon, por varmigi en 
ni per reciproka renkontigo kaj kunvivo 
la amon kaj entuziasmon por la ideo, kiun 
la esperantismo en si enhavas. Kiel la an
tikvaj hebreoj tri fojojn Ciujare kunvenadis 
en Jeruzalemo, por vigligadi en si la amon 
al la ideo monoteisma, tiel ni Ciujare kun
venas en la Cefurbo de Esperantujo, por 
vigligi en ni la amon al la ideo esperan
tisma. Kaj tio ci estas la cefa esenco kaj la 
cefa celo de niaj kongresoj.

Car la mondo ĉiam komprenis, ke la 
esperantismo estas forte ligita kun certa 
interna ideo, kaj tre multaj personoj ne 
volis lerni kaj uzi Esperanton nur tial, ĉar 
ili ne volis esti rigardataj kiel partianoj de 
ia ideo, tial — por ne fortimigi de n ila  
grandajn amasojn, — ni estis devigitaj 
klarigi per la Bulonja deklaracio, ke la 
simpla esperantisteco, t. e. la uzado de la 
lingvo Esperanto, nenium devigas esti par
tiano de tiu aŭ alia ideo, ke ĉiu Esperan
tisto restas homo tute libera kaj unuj 
Esperantistoj ne respondas por la ideoj 
de aliaj Esperantistoj. Sed se la simpla 
praktika esperantisteco, t. e. la simpla ler
nado kaj uzado de Esperanto, neniun 
devigas aligi al ia ideo, tamen neniu 
povas dubi, ke ĉiujn, aŭ almenaŭ la gran
degan plimulton de la personoj, kiuj bata
las por Esperanto, ligas unu komuna ideo, 
kiu estas la tuta stimulo de ilia laborado. 
Ciu privata Esperantisto povas havi tiajn 
konvinkojn aŭ fari tiajn agojn, kiajn li 
volas, kaj ni ne respondas por liaj konvin
koj nek agoj, kiel li ne respondas por 
niaj. Li povas esti la plej granda egoisto, 
genta Sovinista, malamanto de homoj aŭ 
eĉ la plej malnobla krimulo, kaj se li nur 
uzas la lingvon Esperanto, ni ne povas 
malpermesi al li nomi sin esperantisto. 
Sed se li volas veni al esperantista Kon
greso, aŭ se li volas aligi al ia alia institu
cio, kiu portas la verdan standardon, tiam

la afero Sangigas. Tiam li venas en landon, 
kiu havas siajn apartajn legojn, siajn 
apartajn morojn kaj principojn. En Espe
rantujo regas ne sole la lingvo Esperanto, 
sed ankaŭ la interna ideo de la esperan
tismo : en Esperantujo regas ne sole la 
oficiala generala esperantismo, — tie re
gas ankaŭ io alia, io ĝis nun ankoraŭ ne 
precize formulita, sed tre bone sentata de 
Ciuj esperantujanoj — tie regas la verda 
standardo ! Kio estas la verda standardo ? 
Se por iu komercisto, kiu uzas Esperanton 
nur por vendi siajn komercajojn, au por 
iu sportisto, kiu uzas Esperanton nur por 
amuzigi, nia standardo estas simpla signo 
de nia lingvo, simpla interkonsentita deko
racio por niaj kongresoj kaj institucioj — 
ni, Esperantistoj-batalantoj, certe vidas en 
nia standardo ion alian : gi estas por ni
io sankta, gi estas la signo, sub kiu ni 
marsas al nia paca batalado, gi estas la 
voco, kiu konstante memorigas al ni, ke 
ni laboras por Esperanto nur tial, Car ni 
esperas, ke pli aŭ malpli frue, eble post 
multaj jarcentoj.

Sur neutrala lingva fundamento, 
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento 
Unu grandan rondon familian.

Ni konstante ripetadis, ke ni tute ne 
deziras nin enmiksi en la internan vivon 
de la gentoj, sed ni deziras nur krei li
gantan ponton inter la gentoj. La devizo 
de la ideaj Esperantistoj, neniam ĝis nun 
precize formulita, sed Ciara klare sentata, 
estas : « Ni deziras krei neutralan funda
menton, sur kiu la diversaj homaj gentoj 
povus pace kaj frate in ter koni unikiĝadi, 
tie altrudante al si reciproke siajn gentajn 
apartaĵojn. »

Tia, laŭ mia opinio, estas la devizo de 
la verda standardo, de tiu bela kaj majeste 
standardo, kiu kunvokas nin Ciujare el 
Ciuj partoj de la mondo en la nomo de la 
plej bela revo de la homaro.

Por formuli precize ĉiujn detalojn de la 
dirite devizo, ne venis ankoraŭ la tempo ; 
ili formuliĝos per si mem, iom post iom, 
per nia ĉiujara kunvenado kaj kunvivado. 
Mi volis nur atentigi vin, ke niaj kongre
soj, farataj sub la signo de la verda stan
dardo estas ne sole kongresoj de la lingvo 
Esperanto, sed ankaŭ de la interna ideo 
de la esperantismo. Sekve ĉiu lemo, en 
kiu ni sentas la spiriton de la verda stan
dardo, ĉio kio kondukas al rompado de la 
muroj inter la gentoj, apartenas al nia 
kongreso. Vi ofte aŭdis pri la neŭtraleco de 
niaj kongresoj. Jes, neŭtraleco estas la 
Cefa principo de niaj kongresoj; sed oni 
devas guste kompreni la sencon de tiu ĉi 
neŭtraleco. Neŭtraleco ekkistas en ĉiuj 
internaciaj kongresoj ; sed dum tie la 
neŭtraleco estas simple afero de takto, Ce 
ni ĝi estas la Cefa principo, ĉe ni la neŭ
traleco, aŭ pli guste la neŭtraligo de la 
intergentaj rilatoj estas la tuta enhavo, la 
luta celo de niaj laboroj. Tial mi neniam 
devas paroli en niaj kongresoj pri aferoj 
speciale politikaj kiuj apartenas al la 
diplomatoj, aŭ pri aferoj speciale reli
giaj, kiuj apartenas al la ekleziuloj kaj 
filozofoj, — ĉar la verda standardo 
malpermesas al ni fari ion, kio povus 
ofendi tiun aŭ alian genton aŭ religian 
grupon ; sed ĉio, kio, neniun ofendante, 
povas krei pacan ponton inter la popoloj, 
tio ne sole ne devas esti timeme evitata en 
niaj kongresoj, sed kontraŭe, ĝ i devas 
esti guste Ia esenco de niaj kongresoj, ĉar 
ĝi apartenas al la verda standardo. Se ni 
memoros pri la postuloj de la verda stan
dardo, tiam ni ne timos plu paroli kaj 
agi, tiam ni irados al nia celo konscie kaj 
kurage kaj niaj kongresoj fariĝos kun ĉiu 
jaro pli interesaj kaj pli gravaj por la 
mondo. La verda stelo Cesos esti malku
raga signo de silento, ĝi fariĝos signo de 
laboro. Cio, kio kondukas al rompado de
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la muroj inter la gentoj, apartenas al nia 
kongreso. Vastaj kaj grandaj estas la rila
toj inter la gentoj kaj nacioj, kaj vastaj 
kaj multenombraj estas la temoj, kiujn 
ni devos pridiskutadi. Tiel ekzemple, ha
vante nenian intencon enmiksi sin en ian 
specialan sistemon pri tiu aŭ alia teino, 
oni povas proponi al niaj kongresoj inter
naciajn sistemojn por la oportuneco kaj 
neŭtraleco de la rilatoj internaciaj, kiel 
ekzemple internacian monsistemon, horsis
temon, kalendaron, k. t. p., kaj tiam ni 
povos esplori, ĉu la propono estas bona aŭ 
ne, sed ni ne devas diri, ke la diskutado 
pri tiuj projektoj estas kontraua al nia pro
gramo. Oni eble ankaŭ proponos al ni la 
arangon de kelkaj festoj intergentaj, kiuj 
ekzistus paralele kun la specialaj festoj de 
ĉia gento kaj eklezio kaj servus por frate 
ligi intersi la popolojn ; oni proponos an
kaŭ aliajn similajn aferojn. Ne venis an
koraŭ la tempo, por paroli pri ĉio detale, 
tial pardonu min, ke mi nur aludas per 
kelkaj vortetoj tion, pri kio mi volus multe, 
tre multe paroli kun v i ; sed ĉiam pli kaj 
pli, komencante de aferoj bagatelaj kaj 
transirante al aferoj plej gravaj, komen
cante de aferoj pure materialaj kaj tran
sirante al ĉiuj flankoj de la homa spirito 
kaj moralo, oni proponados al ni diversajn 
rimedojn, kiuj servas al la fratigado de la 
homoj kaj al la rompado de la muroj inter 
la gentoj — kaj ĉion tion ĉi ni povos pri- 
juĝi, akcepti ati ne akcepti, sed ni neniam 
devos ĝin blinde forjeti antaŭe. Car ĉio, 
kio servas al la fratigado ile la gentoj kaj 
al la rompado de la malamikaj muroj inter 
la popoloj —  se ĝi nur ne enmiksas sin en 
la internan vivon de la gentoj — aparte
nas al la verda standardo.

Karaj amikoj I 
Mi klarigis al vi, kio — laŭ mia opinio

— devas esti la celado de niaj kongresoj. 
Dum ĉiu privata Esperantisto povas kon
tentigi per tio, ke li uzas la lingvon Espe
ranto, niaj kongresoj — laŭ mia opinio — 
devas labori ne sole por la lingvo, sed 
ankaŭ por la interna ideo de la esperan
tismo. Mi ripetas, ke tio ĉi estas inia pri
vata opinio, kiun mi tute ne volas proponi 
al vi kiel ian oficialan programon por niaj 
kongresoj. Nia kongreso devas esti simple 
kongreso de Esperantistoj, kaj kondice ke 
ĝia programo estu preparita laŭ la kon
gresa regularo, ĝi devas resti tute libera 
kaj konformigi Ciufoje al la opinioj kaj 
deziroj de la plimulto de la kongresanoj.- 
Sed Cu vi aprobos mian opinion aŭ ne, Cu
vi volos labori laŭ la postuloj de la verda 
standardo aŭ ne — mi ne dubas, ke en la 
profundeco de viaj koroj vi ĉiuj sentas la 
verdan standardon, vi ĉiuj sentas, ke gi 
estas io pli, ol simpla signo de lingvo. Kaj 
ju pli ni partoprenados en niaj Ciujaraj 
kongresoj, des pli ni interfratiĝos kaj des 
pli la principoj de la verda standardo pe
netros en nian animon. Multaj personoj 
aligas al la esperantismo pro simpla scivo

leco, pro sporto, aŭ eble eĉ pro atendata 
profito; sed de la momento, kiam ili faras 
la unuan viziton en Esperantujo, ili mal
graŭ sia propra volo Ciam pli kaj pli enti- 
riĝas kaj submetigas al la legoj de tiu 
lando. Iom post iom Esperantujo farigos 
edukejo de la estonta interfratigita homaro, 
kaj en tio ĉi konsistos la plej gravaj meri
toj de niaj kongresoj.

Vivu Esperanto, sed antaŭ ĉio vivu la 
celo kaj la interna ideo de la esperan
tismo, vivo la frateco de la popoloj, vivu 
ĉio, kio rompas la murojn inter la gentoj, 
vivu, kresku kaj floru la verda standardo I

T R A  LA MONDO
l t a l u j o

Udine, Augusto 1907.

La pasintajn tagojn, la superreganta mo
tivo de la ltala vivo politika, kiu tute kon
centrigis en la jurnalismo kaj en la pla
caj kunvenoj, estis la jena : Malkovri 
skandalojn en la kolegioj de gejunuloj, en 
kiuj la edukistoj estas gereligiuloj. Kiel en 
la pasintaj jarcentoj, kiam furiozis la pesto 
en Milauo, oni vidis Cie untorojn, t. e. la 
^mirantoj, kiuj lisvastigis la malsanerojn, 
tiel same hodiaŭ ne mankas la pretekstoj 
por disbati la gepastraron. La pasintajn 
jarojn, la jurnalaro pro manko de kroniko 
dum la periodo somera anoncis la aperon 
de la mara serpento. Nun jam ne suficas 
tia neofenda sciigo. Se la sciigo ne ekzis
tas, oni bezonas gin krei kaj oni kompre
nas ke, blovante en la fajro de la homaj 
pasioj ĝis ili elĉeniĝos, elvoki la eksplodon 
estas tre facile, kaj kiam la skandalo ape
ras sur la horizonton oni devas ĝin aku
rate analizi kaj prezenti en Ciuj giaj deta
loj al la publika sciemo. Evidente, Italujo 
volas imiti Francion, la pli grandan fra
tinon, en la konflikto de Ia liberpensuloj 
kontraŭ la ekleziuloj, kaj de ambaa partioj 
oni klopodas por eksciti la animojn. La 
unua preteksto komenci la militon kontraŭ 
la pastroj estis liverita de la malpuraj kaj 
malĉastaj faktoj mal karitaj en la edukejoj 
de la pseŭdomonaliino FumagaUi, stranga 
virino, kiu logis en multaj malsamaj urboj 
kaj Cie provis starigi edukejojn por junu
linoj. Si estis prefere aventuristino kaj de 
monaliino havis nur la vestojn, ĉar ne
niam Si apartenis al ia religia ordeno kaj 
surdorsigis trouze la monaliinajn vestoj’ . 
Eĉ la ekleziaj aŭtoritatoj, kelkajn fojojn, 
sed vane, Sin denuncis al la polico. De 
tiam komencigis enketoj kaj denuncoj 
kontraŭ la edukejoj direktitaj de katolikaj 
religiuloj, sed vere oni ne trovis eu la pli
multo de la okazoj ion kritikindan ĉar 
tiaj kolegioj estas ofte inspektitaj kaj iliaj 
estroj estas lertaj kaj obeas al la leĝo kiel 
eble plej diligente. La dua grava skandalo 
aperis en kolegio de Varazze (Ligurio),

marĉetojn; kaj antaŭ li, la granda rive
rego ruladis siajn dubeverdajn oidojn. En 
la printempo, la malseka tero havis pu
tran odoron, kaj konfuza vento blovturni- 
gis la polvon, Cien enigis, enili mis la 
akvon, krakis sub la dentokarnoj. Iom pli 
malfrue, jen alflugis aregoj de kuloj, kies 
zumado kaj pikado haltis nek tage, nek 
nokte. Fine, okazis teruraj frostoj, kiuj 
ĉion rigidigis kiel Stono, kaj inspiris fre
nezan bezonon rnanĝi viandon. Monatoj 
forpasis dum kiuj Juliano neniun vidis. 
Ofte, li fermadis la okulojn, provis reme
moradi pri sia juneco ; — kaj aperis la 
korto de kastelo kun leporhundoj sur la 
perono servistoj en la ĉambro de Karnu
loj, kaj sub lulilo de vinberbranĉoj blond
hara junulo inter felkovrita maljunulo kaj 
kapornama sinjorino ; subite, jen estis 
ambaŭ kadavroj. Li sin jetis al sia lito kaj 
plorante ripetadis : t  Ah ! malfelica pa
tro ! malfelica patrino ! malfelica pa
trino I » kaj lin kaptis dormetado, dum 
kiu dafiris la funebraj apelejoj.

Nokton, dum dormo, li kredis aŭdi kva
zaŭ iu lin vokus. Li aŭskultis kaj distingis 
nur la murmuradon de rondaro. Sed la 
sama voĉo diris : t Juliano ! ». Gi venis 
el la alia bordo kaj pro la largeco de la 
riverego, tio Sajnis al li neordinara. Trian 
fojon, oni vokis : « Juliano ! ». Kaj tiu 
laŭta voĉo sonadis kiel pregeja sonorilo. 
Ekbruliginte sian lanternon, li eliris el la 
kajuto. Furioza ventego plenigadis la nok
ton. La profundan mallumon Ci-tie kaj tie 
disSiradis la blankajo de l'alnaĝantaj on
doj. Post unu minuto de Sanceliĝo, Juliano 
malSnuris la ligilon. La akvo tuj trankvi
ligis, la barketo ekglitis kaj alterigis Ce 
Talia bordo, kie atendis viro. Li estis vol
vita per dissirita tolajo, kun vizago simila 
al gipsa masko kaj du okuloj pli rugaj ol

direktata de fratoj salezianoj. Tie dekkvar
jara junulo, instigita de sia patrino, Ciutage 
notis en ĉiuj iliaj detaloj iajn erotikajn 
kaj malpuregajn ritojn faritajn de la ge- 

. monadoj kune kun kelkaj lernantoj, sub 
la nomo konata s nigraj mesoj t. La afero 
estis denuncita al la juga aŭtoritato kiu 
komencis sian enketon. Aliflanke, la kul
pigitaj Salezianoj de la kolegio ekprocesis 
kontraŭ la kulpigantoj. Sed la afero falis 
sub la potencon de la jurnalismo kaj nas
kis akrajn polemikojn. La Cefa punkto 
staras jene : Cu la denuncanto, kiu estas 
la sola jesiganto dum ĉiuj aliaj kunlernan
toj neas absolute, estas tipo normala aŭ 
ne ? Cu li vidis reale tion kion li detale 
priskribas, aŭ Cu li vidis nur sub la regado 
de halucinacio ? La tialoj estas gravaj en 
ambaŭ kampoj, sed oni facile komprenas, 
ke la Jurnaloj, kiuj servas pli la partiojn
ol la veron, ne estas la loko, kie oni povas 
solvi demandojn tiel delikatajn. Mi deman
das min ankaŭ. Cu tia serena kampo estos 
la juĝejoj de Italujo, sed mi havas multe 
por dubi. Cu oni ne scias ke kie oni tiel 
laŭte fanfaronas dirante, ke oni klopodas 
serĉi la veron, oni atingas prefere la ma
lan rezultaton, nome kovri la veron per 
densa vualo I Despli la scienca kaj civila 
progreso klopodas por malkovri Ia natu
rajn sekretojn, despli la liomo lernas sam
tempe kasi, kovri kaj konfuzi la sekretojn 
de la koro I La vortoj maldolĉigaj de la 
gazetoj estis resenditaj tra la needukita 
popolo kaj tra la malaltaj socialaj klasoj 
sub formo de materiala persekutado de la 
pastroj sub la urbostratoj. Oni kraĉis sur 
la vizagon de la fama muzikisto Perosi, 
oni insultis kardinalon Mery de Vai, oni 
atakis monsinjorojn Gasparre kaj Giam- 
bene ; tiu Cl lasta estas la lerta esperan
tisto de liomo, kiu tiuokaze ricevis mul
tajn atestojn de estimo kaj respekto. Ni 
aldonas la nian ! La registaro ordonis al 
siaj agentoj, ke ili miksigi! kiel eble mal
pli en tiuj konfliktoj. Poncio Pilafo revivi
gas ! Kiel oni vidas, dum la libertempo, 
oni kolektas novajn materialojn de proce
soj por aŭtuno kaj vintro. La jurnalisto} 
kaj advokatoj semas, semadas... La proceso 
Nasi, la proceso kontraŭ la persekutantoj 
de Angelelli kaj Acciarito ne liveris sufi
can temon por la soifo de la publika mal
saniga sciemo I Aliparte oni scias ke la 
Itala magistrataro estas en defalado kaj 
mal kredito. La Supera kortumo devis, la 
lastajn semajnojn, puni inuitajn jugistojn, 
kiuj montrigis aŭ subaĉetehlaj aŭ malbon- 
moraj aŭ nekapablaj. Tial la popolo kiu 

emas al ironio kantas poemeton kiu diras 
proksimume : « La jugisto demandas kul
pigiton, ĉu li estis alian fojon en mallibe
rejo, kaj tiu ĉi respondas : Jes, mi estis 
unu jaron en malliberejo de Regina Colli 

(Romo); ĉu via juĝista mosto forgesis, ke 
ni tie konatigis reciproke ? »

Oni facile komprenas, ke meze de tiuj

flamoj. Liajn manojn vipis hajlo, en lian 
dorson enfluis pluvo, lin sufokis la akreco 
de Paero ; li ekhaltis. Tiam la barketo 
sengvidiĝis. Sed komprenante, ke tio estas 
grava ordono, kiun malobei li ne devas,
li reprenis siajn remilojn : kaj la bruadon 
de {'ventego rompadis ia krakado de 
Premiloj. La lanterneto brulis antaŭ l i ; 
flugetantaj birdoj lin kaSis iafoje. Sed li 
ĉiam vidis la pupilojn de TLeprulo, poste 
staranta, senmova kiel pilono, kaj tio daŭ- 
radis longe, tre longe I Post la alveno en 
la kajuto, Juliano fermis la pordon; kaj
li vidis la leprulon sidantan sur la skabelo. 
La kvazaŭa mortkitelo, per kiu li estis 
vestita, jus falis ĝis la koksoj; kaj sub ma
kuloj de pusoj skvamaj, aperis liaj ŝultroj, 
lia brusto, liaj malgrasaj brakoj. Grande
gaj sulkoj striis lian frunton. Kvazaŭ 
skeleto, li havis truon anstataŭ nazo ; kaj 
liaj duonbluaj lipoj elsputis putran ha
ladzon densan kiel nebulo, t  Mi malsa
tas », li diris. Al li Juliano fordonis, kion
li posedis, nome malnovan pecon de lardo 
kaj la krustojn de nigra pano. Post kiam
li mangis ilin, la tablo, la telero kaj la 
tenilo de la tranĉilo havis la samajn ma
kulojn kiel la korpo. Poste li diris : t  Mi 
soifas I ». Juliano iris serĉi sian krucon 
kaj prenante ĝin, eligis aromo, kiu goji
gis lian koron kaj lian flaron : ĝi estis 
vino; kia trovajo I sed la Leprulo etendis 
la brakon kaj, per unu fojo, eltrinkis la 
krucon. Poste li diris: « Mi malvarmas I o. 
Juliano per sia kandelo flamigis garbon de 
filiko, meze de Pkajuto. Le Leprulo tie sin 
revarmigis; kaj, sidante sur siaj kalkanoj,
li tremadis per ĉiuj siaj membroj, malfor- 
tikiĝadis; jam ne brilis liaj okuloj, elfluis 
liaj ulceroj, kaj li per preskaŭ mortinta 
voĉo ekmurmuris : t Vian liton I • Ju
liano dolce helpis lin por ĝisrampi, kaj eĉ

ĉi malpuraj aferoj la Italaj Jurnaloj ne 
havis tempon kaj spacon por dedici al la 
Kembriĝa kongreso. Sed estas pli bone I 
La lastan jaron, granda jurnalo de Romo 
presis korespondon el Genevo de ĉeestinto 
en la kongreso, kaj post la fino de la kun
veno akceptis mokan leteron pri nfa afero, 
skribitan de persono, kiu ne partoprenis 
en la kongreso, sed havis la senhonton 
kredigi ke li el Milana ekspozicio faris 
veturadon ĝis Genevo I 

Meze de tiuj Italaj malgajajoj, oni devas 
memori la venkon de la automobila kurado 
Pekingo-Parizo, faritan de Itala princo 
Borgliese kaj la decidon de la kongreso de 
de la Fiziologiistoj kunvenintaj en lleidel- 
berg, kiu voĉdonis nomigi per la nomo de 
la fiziologiisto Angelo Mosso, senatano kaj 
prof. en Torina universitato la Sciencan 
instituton starigitan sur la « Coi Olen » 
meze de Alpoj, inter Ollagna kaj Gresonejr, 
je la alteco da 3000 metroj, kies inaŭgu- 
racio okazos la 29an de tiu ĉi monato.

A. Teluni.

N l o r v e g u j o

Kristianio, Augusto 1907.

La nacia Parlamento (Storting) jus fer-. 
migis, laborinte sinsekve dum 281 tagoj ’ 
tio estas la plej longa kunsidado konsta' 
tebla en la Norvega historio. En tiu ĉ1 
Storting oni certe multe laboris. La ko' 
merca kodo estis plene refarita; la solvo 
de la demando pri asekuro de maljuneco 
ankaŭ faris Satindan progreson; la rekta 
laŭrenta imposto estis pligrandigita, k.t.p. 
Multajn fojojn, oni opiniis, ke la nuna 
ministraro Michelsen devos eksigi, sed ĝi 
sukcesis venki Cian malplimulton kaj kon 
traŭstari la atakojn de la opozicio. Sed 
el Ciuj legoj akceptitaj de la Parlamento, 
la plej grava estas tiu, kiu koncernas Ia 
voĉrajton de la virinoj. Jam de longe la 
programoj radikala kaj konservativa en
tenis tiun reformon. Tamen Sajnas, ke la 
publiko dubis pri ĝia rapida realigo. En la 
lastaj balotoj oni sin okupis pri pli mal
gravaj demandoj kaj flanklasis tiun Cefan 
problemon, sendube ĉar ĝi Sajnis frumatu
ra. Tamen, post la submeto de la demnado 
al la Parlemento, la deputatoj akceptis tiun 
reformon per 96 voĉoj kontraŭ 25. Laŭ la 
malnova lego, Ciu Norvego dudek-kvinjara 
estis voĉdonanto ; laŭ la nova akceptita 
lego, ĉiu regnanto Norvega pli ol dudek
kvinjara havps tiun saman rajton kondice 
ke Si pagis imposton laŭ jara rento da 800 
aŭ 400 kronoj laŭ la loko. Se Si estas 
edzino, suficas ke Sia edzo pagis la impos
ton, por ke Si estu voĉdonantino. Oni kal
kulas, ke proksimume 800.000 ĝis 850.000 
virinoj povos voĉdoni. Tiu reformo estas 
do plena venko de la feminismo. Ni esperu, 
ke ĝi havas bonan influon sur la vivadon 
de nia Parlamento. La balotoj de 1910 
estos farataj laŭ tiu leĝo kaj la venonta 
Storting havos jam deputatinojn. Oni do

kiel kovrilo sternis sur lin la tukon de sia 
barketo. La Leprulo ĝemadis. Liajn den
tojn malkovris la anguloj de 1'buŝo, lian 
bruston skuadis rapidema stertoro, kaj lia 
ventro, Ce Ciu enspiro, fosigis gis la ver
tebroj. Kaj li fermis la palpebrojn, a Kva
zaŭ glacio enlogas miajn ostojn I Venu al 
mi I ». Kaj Juliano, formetante la tolon, 
apuden kuSigis sur la mortintaj folioj, 
flanko Ce flanko. La Leprulo turnis la ka
pon : i  Senvestigu vin, por ke mi ricevu 
la varmon de via korpo I ». Juliano for
metis siajn vestojn ; kaj nuda kiel en la 
tago de 1’naskiĝo, li rekuSiĝis sur la liton; 
kaj li kontraŭ sia femuro sentis la liaŭton 
de TLeprulo, pli malvarman ol serpento 
kaj tiel malglatan kiel fajlilo. Li provis lin 
rekuraĝigi; kaj la alia respondis, spire
gante : « Ah ! mi tuj mortos !... Proksi
migu, varmigu min I Ne per viaj inanoj I 
ne ! per via tuta korpo ! » Sur lin Juliano 
sin tute sternis, buso ĉe buso, brusto ĉe 
brusto.

Tiam lin premis la Leprulo ; kaj liaj 
okuloj eklumis kiel steloj; liaj haroj lon
gigis kiel radioj de suno; la spiro de lia 
nazo farigis dolca kiel rozo; aroma nubo 
fornaĝis el la fajrujo, ekkantis ondaro. 
Jen, feliĉega, superhoma gojo, kvazaŭ su
perakvis Panimon de Juliano, svenanta, 
kaj la homo, kies brakoj lin premis, gran
d ig as , pligrandigadis, per sia korpo kaj 
siaj piedoj atingis ĝis la muroj de Pkajuto. 
Forflugis la tegmento, malkovrigis la Ciu
laro ; — kaj, jen, al la bluaj spacoj su
prenflugis Juliano, brusto ĉe brusto kun 
Nia Sinjoro Jesuo, kiu kunportis lin ĉielen.

Jen estas la historio de Sankta Juliano 
Helpema, kiel oni ĝih proksimume legas 
sur pregeja vitrajo, en lando mia.

Fino.

FELIETONO DE ” ESPERANTO “ 7

X_ A . L K G E IV D O

DE

SANKTA JUL IANO HELPEMA
el Gustave FLAUBERT

(trad. H. Hodler)

Li komence starigis sur la bordkrutajo 
kvazaŭan alirejon, kiu ebligis la malsu
preniron ĝis la kanalo; kaj li rompis siajn 
ungojn movante la grandegajn Stanojn, 
ilin apogante kontraŭ sia ventro por ilin 
translokigi, glitis en la ŝlimon, internigis, 
estis multafoje pereonta. Fine, li riparis 
la barketon per Sipperdajo kaj faris al si 
kajuton per argilo kaj arbotrunkoj. La 
pasejo estis konata ; la vojagantoj ekpre
zen tis . lli el la alia bordo alvokis svin
gante flagojn. Juliano tre rapide saltis en 
la barketon. Gi estis tre peza; kaj oni ĝin 
Sarĝis per Ciaj pakajoj, ne enkalkulante 
la senbestajn, kiuj pro timo piedfrapis 
kaj pliigadis la obstrukcon. Li nenion petis 
por sia laboro; kelkaj fordonis al li resta
jojn de mangoj, kiujn ili eltiris el siaj 
sakoj aŭ tro eluzitajn vestojn, kiujn ili 
jam ne bezonis. Mutuloj kriis blasfemojn. 
Juliano ilin dolce riproĉis, kaj ili respon
dis per insultoj. Li kontentigis sin, be
nante ilin. Tableto, skabelo, lito el mor
tintaj folioj kaj tri argilaj kalikoj, jen lia 
tuta meblaro. Du truoj en la muroj servis 
kiel fenestroj; Ce unu flanko, malproksi
mon! etendigis senfruktaj ebenajoj, kiuj 
tie ĉi kaj tie havis sur sia suprajo palajn



*  ESPERANTO *

KONSULAJ INFORMOJ

Amiens (Francujo). — Esp. Konsuloj : S-ro 
Saquez, industriisto, 17. impasse des Saintes- 
Claires; S-ro E. Searle, kastelo de Bontilleriĉ.

La grupo de Amiens (Francujo) rememorigas 
la Esperantistaron, ke giaj du konsuloj estas : 
S-ro Ed\vard SEARLE, rentulo (loganta nun, li, 
rue de Londres, Amiens), kiu ĉiam donos infor
mojn pri la turislaj kaj artaj aferoj kaj S-ro 
SAGUEZ, industriisto (17, rue des Stes-Claires), 
kiu aparte respondos demandojn pri komerco 
kaj industrio.

Bourg (Ain-Francujo). — La sekretario de la 
Esp-Of. estas preta por doni letere aŭ buse infor
mojn pri turismo, somerrestado en Jura montaro 
kaj pri la mirinde konata pregejo de Brou (sendas 
vidajojn de tiu pregejo).

Bradford (Anglujo). — Esperantista Konsulo 
de la grupo. A. Tuke Priestman, 12 Exchange 
Buildings-Bradford.

Chilon-s-Saŭne (Francujo).
Ofico : Ce Mile Blanchard, Bd de I;

Chaux-de-Fonds (Svisujo). —  Konsulo : 
S-ro Bourquin, r. Leopold Robert.

Dover (Anglujo). — Konsulo: J. M. Finey,
lmirality House.
Senove (Svisujo). — Esperanto-Konsulejo, 8, 

rue Bovy-Lysberg. Respondas senpage Ciujn 
sciigojn pri la urbo kaj regiono. Oni nur aldonu 
pommarkon por la respondo.

Hegi-Winterthur (Svisujo). — Socia-Infor- 
mejo. S-ro Gustav Schwengelcr, Esperanto-Ofico.

Le Creusot (Francujo). —  Konsulejo, Espe
ranto-oficejo, 20, place Schneider. Oni trovas en 
la oficejo ilustritajn postkartojn de la fabrikejoj, 
sur kiuj la klarigoj estas esperante presitaj. Ciu 
merkrede je la oka vespere, esperantistaj inter
paroladoj «e la kafejo Morrot, rue d’Autun, en 
speciala Cambro.

Helsingfors (Finlando). — Konsulejo Esp. 
de la Societo « Polusstelo • : Albin Sandstrdm,
l i Kflpman str.

London. S. E. Hithergreen. —  Konsulo: 
J. W. Baxter, Longhurst road 4.

M acon  (Francujo). — S-ro Prunot, libristo, 
place de la Barre.

Parizo (Francujo). — Franclanda Esperantista 
Industria kaj komerca Societo. Por Ciuj informoj 
sin turni al la sekretario S-ro A. Lefŭvre. 23, rue 
Stephenson, Paris-lS'-’.

Reims (Francujo). —  Esparanto-Ofico, 5, place 
Royale (telefono 436), Chauvillon, libristo, konsulo. 
Liveras Ciujn informojn, parole kaj letere, pri 
Reims ltaj la regiono: turismo, komerco kaj 
esperantismo. Ricevas Ciujn leterojn por la grupo
esperantista de Reim t. p. E.).

Roanne (Francujo). — Konsulo:S-roFortier- 
Beaulieu, 6, rue des Tanneries.

o (Italujo). — Esp-Konsulejo, Fotografia 
Dottarelli, 29 via Belsiana.

RoubaiK (Francujo). —  Konsulo: A. Denis, 86, 
rue du Moulin-Roubaix.

Seattle (VVash. Unuigitaj Statoj). — Espe
ranta Konsulejo, S-ro Gh.-E. Randall, zorgas pri 
ciaj aferoj, komercaj, sociaj, k. c. en Seattle kaj 
la Pacifika marbordo por la Esperantistaro.

St-Etienne (Francujo). — Esperanto-Konsu
lejo. —  Taverne Alsacienne, place Marengo. 
La grava firmo Manufacture francaise d'armes 
;t de cycles de St-Etienne (Loire) eldonas Ciujare 
belegan katalogon, kaj sur la unuaj pagoj estas 
sciigoj en Ciuj lingvoj koresponde uzataj de tiu 
firmo. Apud Cia nacia traduko trovigas la fiago 
'e Ciu nacio. Ni plezure rimarkas, ke tiun jaron, 
ia lingvo estis akceptita de la progresemaj di

rektoroj. La graveco de la firmo pligrandigas la
1 efikon de tiu inteligenta decido. Multaj 

komercistoj imitu tiun bonegan ekzemplon.
Valence (Francujo). — Konsulo : S. Delfour-

Vesoul (Hte-Saŭne, Francujo) — Konsulo : 
S-ro Maurice Girardet, negocisto, I, rue de la Gare.

IN T E R N A C IA  SOCIETO
DE LA

ESPERANTISTAJ JURISTOJ

Oficiala Informilo
La Internacia Societo de ta Esperantista] 

Juristoj (I. S. E. J.) fondita dum la Ila kongreso 
esperantista havas celon krei kaj konservi inter 
siaj anoj aferajn rilatojn, konigi al la fremdaj 
juristoj la samideanajn kunfratojn aŭ jurlaboran- 
tojn en Cia lando, ebligi la sendon de aktaro er 
la plej malproksimajn landojn, kun certeco troi. 

korespondanton, kiu parolas kaj skribas Es-

de C"P 
landoj.

La jara kotizajo kostas fr. 2,50 (I spesmilo). 
ESPERANTO estas la oficiala organo de la
I. S. E J. kai enpresas en Ciu No la avizojn, kiuj 
koncernas gin. La anoj de la I. S. E. J. regule 
ricevas la jurnalon, sen plua pago.

Por Ciuj informoj, sin turni al S-ro Sergeant 
sekretario, 31, boulevard, Mariette, boulogne-s- 
Mer (Francujo), al kiu devas esti ankaŭ sendataj 
Ciuj artikoloj, petoj de la anoj, novaj aligoj,

Novaj aligoj 
Baff VVilliam, 62, Providence Street. VVorcester. 

Mass. Uii. St. Amerik. —  Benoit, jugakonfidato, 
Ddie, Francujo. —  Cantru, jugakonfidato Ce la 
alvokkorto, Caen, Francujo. Delegito por Ia 
alvokkorto de Caen. —  Duclaus, jugakonfidato 
Ce la alvokkorto, Riom, Francujo. Delegito por la 
alvokkorto de Riom. —  Hulot. jugakonfidato, 
Charline, Francujo. -  Laine, notario, Tours, 
Francujo -  Madame!, jugakonlidalo, Tours, 
Francujo. — Mayrargue Georges, advokato, 35 
avenue de Ia Gare, Nice, Francujo. - Palicot 
jugakonfidato Ce la alvokkorto, Rennes, Fran 
cujo. Delegito por la alvokkorto de Rennes. -  
Thomme, jugakonfidato, St-Ld, Francujo. —  Van 
Langendonck, advokato. Bago, Rio Grande d

INTERNACIA SOCIETO PEDAGOGIA

La Internacia Societo Pedagogia havas c___
atingi la unuigon de C.uj geinstruistoj de la tuta 
mondo kaj helpi kiel eble plej la moralan kaj 
materialan plibonigon de tiuj, kiuj sin okupas 
pri instruado kaj la progresadon de la pedago
giaj sciencoj. La jam kotizajo estas 40 spesde
koj (I franko). La Centra Direkta Komitato kon
sistas jene : Prezidanto : S-ro A. Lopez Villa
nueva, Murcio ; Vicprezidantino : S-ino C. d" 
Burgos Sogni, Madrido ; Sekretario : S-ro i. 
Baudin Agŭero, La Guardia (provinco JAĈN, 
Hispanian!lo) ; Visstkretario : S-ro C. Mufloz 
Escobar, Jaon ; Kasistino : F-ino V. Oloriz San
chez, La Guardia (JAĈN Hispanido); Votdo
nacoj : S-ro A. Barea Molina, Mŭlaga; S-ro A. 
Gurmŭn Navarro, Jaŝn; S-ro Li Galiono AlfCrez, 
Ojen (Mŭlaga) Laŭ la regularo, Ciu nacia sekcio 
havas komitaton. La prezidanto de Ia hispana 
sekcio eslas S-ro E. Barlolomĉ Mingo, Madrido ; 
oni nun organizas la Kuban sekcion (prezidanto : 
P. R. Vicente) kaj Paragvajan sekcion (pr~-! 
danto: S-ro R. Milton Molero). La jenaj gaz 
en Hispanlando estas naciaj organoj : La 
mela Moderna de Madrido, La Defensa, . 
Ja6n kaj U  Educadon Koniemporanea de Hei
laga. Baldaŭ organizigos aliaj naciaj sekcioj. 
De nun ESPERANTO estas la oficiala organo dr 
fiitiu Societo. Pluaj informoj sekvos.

A N O N C E T O J

Kosto. 8 spesdekoj (20 centimoj, 2 pen
coj, IO pfenigoj) por ĉiu linio.

Rabato de 25 °/0 por 6 enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi Simiojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la

baldaŭ povos juĝi pri la bono aŭ malbono 
de tiu maltima initiativo. Cetere, oni scias, 
ke Finnlando jam efektivigis la votorajto)! 
de la virinoj ; la feminismo okupas kaj 
ekvenkas la Nordajn landojn...

K. O.

Tutmonda Kroniko

3-6, Aŭgusto Swinemŭnde. —  Renkonto 
de la Caro kun imperiestro Vilhelmo Ila.

4, Angers. — Vagonaro falas kune kun 
la ponto en la riveron Luara ; 80 mor
tintoj.

6, Piatgorok (Kaŭkazujo). — Oni inside 
mortigas G-lon Karangosof, eksgubernies
tro de Odessa.

Persujo. — La turka soldataro detruas 
la vilaĝon Mavahet; 80 mortigitoj, 
t i/Mete. — Inaŭguracio de la Lŭkaristia 
kongreso.

7, Casablanca (MaroIcujo). — La francaj 
kaj hispanaj mili tripoj bombardas la ur
bon.

San-Paulo, Minu. (V. S. A.). —  Uragano 
duonruinigas la provincon.

Tremersen (Germanujo). —  Fervoja 
m alfe li^; 30 morlintoj.

Marakujo. — La franc-hispana tiparo 
bombardas Mazagan.

La Paz (Bolivio). —  Oni rompas la rila
tojn kun Vatikano.

Ucinello (Italujo). — Mortas eksministro 
de milito, G-lo Mocenni.

IO, Bulonjo. — Mortas kardinalo Svampa.
Parizo. — Princo Borghese, gajninto fie 

la konkurso Parizo-Pekingo, aŭtomile al
veturas el Pekingo.

10-13, Belfort. —  Sanga agitado pro 
striko.

13, Casablanca. — Oni arestas la maro
kan urbestron.

14, iVilhelmshohe. — Renkonto de 
Wilhelmo II» kun Edvardo VII*.

15, Dohmilz t Germanujo). — Eksplodo 
de dinamitfabrikejo ; 12 mortintoj, 53 
vunditoj.

Ischl. — Renkonto de la Imperiestro de 
Aŭstrujo kun rego Edvardo VII®.

16, Maine (U. S. A.). —  Brulado detruas 
la kolonion « Malnova frukto s ; 20 hoteloj 
kaj 60 somerloĝejoj brulas.

19, istuttgart. —  Malfermo de la VIIa 
internacia socialista kongreso.

A. Te l l in i.

E S P E R A N T O  P R A K T IK U

A k o l a  g o e le t o  K a p e r a n t o

Tiu societo definitive fondigis dum la III» 
Kongreso. La komitato konsistas el la jenaj 
anoj : S-roj de Saussure, Th. Rousseau, R. 
Mesny, N. Evstifeieff, C. Kitchler. S-roj ak
ciuloj baldaŭ ricevos la definitivan regula
ron kaj la protokolon de la fondaj kunve
noj. La personoj, kiuj ne ankoraŭ pagis 
siajn akciojn, estas petataj tion fari kiel 
eble plej baldaŭ. Oficialaj informoj aperos 
en venonta n0.

^ r o n i k o  E s p e r a n t i s t a

La kongreso Esperantista kaŭzis veran 
pluvegon de novaj verkoj. Promenante en 
la ekspozicio organizita de la Tria, ni fie 
fiiu p a So renkontis novan ne ankoraŭ vi
ditan libron, ofte bele binditan kaj lukse 
presitan. La humila literaturo Esperanta 
kreskas Ciutage. Kelkajn malkontentigas 
aŭ timigas tiu fenomeno, fiar ili dubas pri 
la vendebleco aŭ vendindeco de tia aŭ alia 
verko, sed aliaj — kaj mi apartenas al tiuj 
fii lastaj kontraŭe opinias, ke la presita 
materialo estas la plej fortika pruvo de la 
nuna vivo de nia lingvo kaj de ĝia eston
teco. Cetere, fiiuj verkoj ne estas egale 
bonaj kaj al la baldaŭ naskota vera kritiko 
apartenos la tasko diferencigi la bonajn 
verkojn de la nebonaj kaj la tempo mem, 
Ia plej granda kritikisto, definitivigos tiun 
diferencigon ; la produktajo} malbonaj aŭ 
mezbonaj forflugos en la forgeson, efi se. 
ili iam brilis per nemeritita lumo ! La ko
lekto de la « Revuo » pliriĉiĝas laŭ gojiga 
proporcio. Jen aperis nova granda traduko 
de Kabe, nome La Faraono, el Pola aŭtoro 
Prus, skribita en tiu klasika stilo, kiun 
Satas fiiuj Esperantistoj ; la Nevo kiel On
klo, de Schiller, trad. de S-ro Ch. Ste\vart; 
Angla lingvo sen profesoro, traduko de la 
fama komedio de Tristan Bernard, trad.
G. Moch ; la Rompantoj, serio de kvin mo
nologoj originale verkitaj de F. Pujula-

Valjes; la Virineto de inaro, la fama ko
nata traduko de D-ro Zamenhof aparte 
represita ; la Fundamento de Esperanto, 
eldono greka ; alilingvaj eldonoj de tiu 
verko necesega por fiiuj Esperantistoj es
tas en preparado. Fine, en tiu sama 
kolekto ni citu dikan originale verkitan 
romanon de D-ro Vallienne, nome h  Kastelo 
de Prelongo ; ni sendube poste pli detale 
parolos pri tiu kuraĝa kaj sekvinda 
ekzemplo, kiun donas al ni D-ro Vallienne 
publikigante longan originalan verkon kaj 
ne nur tradukon. La Presa Esperantista 
Societo eldonis tre gravan verkon : Naŭ- 
lingva Etimologia Leksikono, de S-ro L. 
Bastien. Tiu verko celas montri : 1« la 
konstitucion de 1'esperanta vortaro kaj 
pruvi gian internaciecon ; 20 plifaciligi la 
memorigon pri la radikoj al tiuj personoj, 
kiuj konas unu aŭ kelkajn lingvojn; 3« 
Liveri al la esperantaj instruitoj rimedon 
por kvietigi la scivolecon de siaj lernan
toj. La verko entute estas tre interesa kaj 
ni povas nur konsili al fiiu akiri ĝin ; li 
konstatos per scienca dokumento kiel in
ternacia estas nia lingvo kaj komprenos 
multajn kialojn, kiuj ĝis nun eslis ne tre 
klaraj. La Rakontoj al mia belulino, trad. 
de S-ro Touchebosuf estas delikataj kaj 
vere (larmaj en multaj partoj. Nova Espe
ranta eldonejo germana publikigis tradu
kon de S-ro L. E. Meier, Esperantista 
Kantaro (kolekto unua : Germanaj kantoj 
popolaj kaj studentaj). La ideo de tia libro 
estas interesa kaj plej ofte la stilo estas

bona ; ni nur bedaŭras, ke la aŭtoro en sia 
deziro tro laŭvorte sekvi Ia germanan 
tekston iom komplikigis Ia versajojn ; oni 
komparu tiun kantaron kun la bela tra
duko de la Angla preĝaro, kantita dum la 
Kembridĝa Diservo, kaj oni konstatos kiel 
superas la simpla stilo de 1'angla libreto. 
Cetere, kelkaj kantoj de S-ro Meier akiris 
tiun simplecon, kiu estas la necesega kon
dico por traduko de kantaro popola kaj 
entute de fiia poezio normala.

Ni aludis nur pri la literaturaj verkoj, 
sed flanke de ili n i trovis ne malpli satin- 
dan kolekton de novaj lernolibroj, fraza
roj, praktikaj propagandiloj, Esperantaj 
gvidlibroj kaj (liaspecaj reklamiloj, kiuj 
plej bone montras, ke nia afero ekdisvas- 
tiĝas en la praktikaj rondoj kaj ke la el
donistoj jam ne estas tiel timemaj kiel 
antaŭe rilate al la presado de Esperantaj 
libroj.

Nova Esperanta jurnalo aperis, nome 
Laboro, monata bulteno de Tutmonda 
Labora Societo, redaktita de S-ro L. Car
los. Al tiu nova kunfrato ni deziras plej 
koran bonvenon. Alia malproksima gazeto 
pligrandiĝis : Japane Esperantisto; tiu jur
nalo enhavas bonajn artikolojn pri japa
nanoj kaj montras la ^atindan progreson 
de nia lingvo en tiu lando. La kongreso 
nun finigis, kaj ni nun rekomencu la gra
van laboron, kiun tiudas al ni fiiutage pli 
fortike la Esperanta afero.

A. R.

5 kaj 20 de fiiu monato, aldonante la mo
non. Poŝtmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

London (Anglujo). S-ro H. T. liailcv, 31, Gavers- 
ham Road, Kentish Road, deziras korespondi pri 
intersango aŭ aceto de malnovaj Esp. jurnaloj.

« Satnrday Evenlng Tribuno », la plej granda 
grava amerika Ciusemajna jurnalo socialista, de
ziras esperantistajn korespondantojn en Ciu 
lando pri la labora kaj socialista movadoj. Re
done oni sendos Ia jurnalon. (En Ciu N» espe
ranta artikolo). Sin turni al Ch.-E. Randall, 1522 
First Ave., Seattle, Wash. U. S. A. (Unuigitaj 
Statoj)._______________

Anzln (Francujo). — S-ro Francois Henri, kon
sulo, Avenue de Condd, 1 17, liveras informojn pri 
scienco, librotenado kai melianiko.

Kantovo (Hungario). — S-ro F. J.) Macalik
I. (J. S., petas Ciujn gesamideanjn sendi al li bild
kartojn por helpi propagandon; Ciam respondos.

Diisseldorf (Germanujo). —  La Esperantista 
grupo eldonis multkoloran bildkarton kun vidajo 
de sia kunvenejo Ciu Esperantisto povas ricevi 
gin senpage adresante urbvidindajon al S-ro H. S. 
Hoen, Schŭtzenstr. 61-1.

Prag-Zlzkov (Aŭstrujo). — S-ro J. Jene, Ilavliĉ- 
kova 37, deziras interSangi vidajojn kun alilandaj 
gesamideanoj; Ciam respondos!

Falon (Svedujo'. — S-ro H. Skog, studento, 
sercas kunanojn por rondiranta manskribata ga
zeteto, celanta reciprokan amuzon, havigon de 
bonega propagandilo kaj akiron de bona inter
nacia stilo per interkorektado. Adr. N. Kyrko- 
backen, Falum, Svedujo.

Beaune (Cŭte d’Or, Francujo). — D-ro A. 
Vesoux vendas je moderaj prezoj ordinarajn 
kaj famajn vinojn, kiujn li rikoltis. '

Pari» (Francujo). — S-ro Michaud, lii Avenuo 
de Saint-Mandĉ, tre deziras korespondi kun inge
nieroj pri konstruo de pontoj, tunelaj, fervojoj 
k. d. p. Li respondos al demandoj pri la Pariza 
Urbfervojo.

Praha I I (Aŭstrujo). —  S-ro A. Zahel, Tiborski, 
19, deziras interSangi ilustr. kartojn kaj markojn 
kun Ciuj gealilandanoj; Ciam tuj respondas I

Laosano» (Svisujo). —  S-ro Thonney, R. du 
Tunnel, 8, deziras riprezenti komercajn /irmojn.

Verdon (Meuse-Francujo). —  S-ro Adam, 
Agento do « Esperanto », 2, rue des Rouyers, 
deziras korespondi kun fremdaj gesamideanoj.

Hanburg-Altooa (Germanujo). — S-ro Th. Ro
lon, 32, Bahnhofstr. deziras aceli belan buldog- 
hundon. Oni sendu bildon postulante la prozon.

La Guardia (Jaen-Hispanujo). —  S-ro S. Baudin 
AgUero deziras korespondi kun Ciulandaj geim- 
truistoj pri pedagogio.

Talllette-Roorol (Ardennes-Francujo). — S-ro 
Heripret deziras korespondi pri vivado de terla
boristoj kun svedoj kaj anglo).

Lyon (Francujo). —  Junulo dudeksesjara dezi
ras edzi gi kun komercema kaj vojagema Espe
rantistino; li konigos sian celon kaj intencojn, 
konigante sian nomon kaj adreson al Ciu skribin
tino a l: Livret Caisse d’Epargne n» 269.135, 140 
poste restante, Lyon GroliSe.

Oni estas petata skribi nur seriozeme.

Hanan a/ M. (Germanujo). — S-ro Chr. Stoli, 
prezidanto de la E. G. deziras korespondi per 
poŝtkartoj ilustritaj kun neeŭropaj geesperan-

Hanan a/ M. (Germanujo). — S-ro Oscar 
Muller, sekretario de la E. G. deziras korespondi 
per poŝtkartoj ilustritaj kun neeŭropaj gesami
deanoj.

Martlnsberg (Aŭstrujo). — S-ro Thalinger de
ziras korespondadi kun Ciulandaj gesamideanoj.

Kazennaja Palata (gub Voronej. Rusujo. — 
S-ro Vasiljef Aleksandro, Esperantista konsulo, 
bezonas interSangi poSikartojn kun Ciulandaj 
Esperantistoj. Petas la postkartojn kun portretoj 
de Pfama homoj de Ciuj landoj kaj epokoj.

Douai (Francujo). — S-ro Henry Coppin, 3, rue 
Francois Cuvelle. deziras korespondadi per ilus
tritaj poStkartoj kun Esperantistoj el Ciuj landoj.

Pizon (Bohemujo-Austrio). —  S-ro A. Stetina, 
Faborsha, 491 kaj S-ro Silpoch ui. pod Homol- 
kon 8, deziras korespondadi kun fremlandaj 
esperantistoj; Ciam respondos.

Basol (Svisujo). — S-ro A. Bader, Froben- 
strasse 56, deziras korespondi letere kun Ciulan
daj samideanoj por interSangi postmarkojn. 
Ciam respondos.

La Esperantista Societo «Espero»en Franzen- 
dorf apud Reichenberg, intencas arangi grandan 
ekspozicion esperantistan en Fransendorf en 
Hotelo « Venedig »(28an septemkro gis 6an de 
de oktobro 1907). Por tiu Ci celo, Ciuj samideanoj 
estos petataj bonvolu sendi interesajn Esperan- 
tistajojn, komercajn prospektojn k. t p. kaj in-

tiiirailoj de Mustardo kaj Amelo al la Regio

Laŭ privilegio

J. & J. C O L M A N
MANUFAKTURISTOJ DE (Akola Sociolo)

M U ST A R D O , A M E LO , B L U IG A JO

B R IT A  R IZ F A R U N O

108, CANNON STRBET, LONDON 
kaj CARR0W VORES, N0RWICH (Anglolando)



LA TRIA KONGRESO
Cambridge, Aŭgusto 1907 

Fine, nia jam de longe atendita kaj 
priparolita tria kongreso malfermigis, 
Kembriĝo estas en festado, kaj gojas, kaj 
laboras la Esperantistaro sub la kondukado 
kaj sencese afabla gvidado de niai Britaj 
samideanoj. La sukceso estas grandega kaj 
plene respondas la esperojn de ĉiuj. Nova 
paŝo estis farita de nia lingvo, guste en 
tiu lando mem pri kiu oni diris, ke neniam 
ĝi aliĝos al nia afero. Grandan dankadon 
Suldas Esperanto al la bravaj organizintoj 
de la kongreso, kiuj venkis ĉiujn malhel
pojn kaj sukcesis efektivigi novan trium
fon de Esperanto. La festo nun finigis; 
ni rekomencu la laboron.

Alveno en Kembridĝo 
Jam de vendredo granda nombro da 

Esperantistoj alveturis en la pentrinda 
urbo Kembriĝo. La stacidomo estas plena 
de standardetoj, dekoracioj kaj Esperantaj 
alteoj. Sur la centra placo de Guildhall, la 
estonta kunvenejo de la kongresanoj, flir
tas al vento multaj verdaj flagoj kune kun 
naciaj. Ce la fenestroj de la hoteloj kaj 
logejoj aperas flagoj kaj aliaj Esperanta- 
Joj ; same en la librejoj kaj la diversaj 
magazenoj. La urbo estas vera Esperantujo 
kaj, jen, ni petas informon al policano kaj
li respondas al ni per plej pura Esperanto ; 
venas alia policano kaj li same parolas al 
ni en Esperanto. Kriistoj disvendas Espe
rantajn librojn kaj revuojn. Ce la eniro al 
Guild&all staras multaj aroj da Esperan
tistoj jam alveturintaj. Hispano fratiĝas 
kun Germano, Anglo kun Ruso, Franco 
kun Hungaro ; al niaj oreloj flugas nur 
Esperantaj sonoj. Ni rimarkas nun, ke la 
elparolado estas tute korekta kaj senmanka; 
niaj Britaj samideanoj faris aparte gra
vajn progresojn kaj la plej ofte ni aŭdas 
la demandon : « De kiu lando vi venas » 
kaj la plej amuza ludo konsistas en la 
divenado de la nacio de Tparolantoj. Eni
rante en Guildhall, ni estas en la Cefa 
esperantista ejo de la kongreso. Jen la 
akceptejo ĉe kiu S-ro Mudie kun sindonaj 
kunlaborantoj afable respondas ĉiujn de
mandojn ; apude, estas Cambro por la 
posto, por la gazetistoj, por la ekspozicio. 
Post Guildhall, estas la granda grenven- 
dejo kie kunmanĝos la Esperantistoj ; 
aliloke, ni povas admiri la belajn kolegiojn, 
en kiuj, post kelka momento, kunvenos 
la specialistaj kunvenoj. La nombro de la 
kongresanoj superas Cion atenditan; 1.100,
1.200, 1.800 ; ĉiahore malfruuloj enskri- 
biĝas ; ni certe atingos 1.500 (500 pli ol 
en Genevo ; mirinda rezultado, se oni 
konsideras, ke Kembriĝo estas pli malcen
tra urbo).

Dimanĉo eslas la unua antaŭtago de la kon
greso, sed jam «eestas preskaŭ la tuta kongresa
naro. En tiu tago okazis diversaj tre sukcesaj 
Diservoj. Ie 9 h. granda «eestantaro en la katola--- a..:, i.:, g rn n:,........................

c u s ;
.. libron « Ordo de la Diservo . ______

vas predojn kaj kantojn mirinde tradukitajn. La 
prediko — tre rimarkinda — estis farita de S-ro 
Rust en Angiujo, kai, kiaj ajn estas la konvinkoj 
de la Ceestintoj, Ciuj konfesis, ke tiu Diservo 
elvokis neforgeseblan impreson. La kantoj estis 
aparte bonaj kaj la audo de tiuj mil vocoj Espe
rante kantantaj estas vere neordinara spektaklo.

Posttagmeze, la tagon onijpasigis per prome
nado kaj afabla reciproka sinkonado. Amikaj 
rondoj Esperantistaj vagadas tra la urbo, aliaj 
vizitas la belan Botanikan Gardenon. Cio zumas 
en Esperantujo.

Vespere, okazis nova Diservo en la protes
tanta pregejo; S-ro Schneeberger (Sviso) faris la 
pregojn, S-ro Selbie (Anglo) tre rimarkitan pre
dikon. La kantoj estis tiel bonaj kaj impresigaj 
kiel en la mateno. Bela tago plena de promesoj 
por la poste venontaj!

Lundon

Jen, alvenis la solena tago. D-ro Zamenhof 
alveturasposttagmezekaj Ciuj fervore prepa
ras belan kaj indan akcepton. La relvojo de la 
stacidomo estas kovrata per tapiso kaj la 
tuta domo ornamita per flagoj kaj Ciaspe- 
caj ornamaĵoj. Venas la eminentuloj en 
profesoraj aŭ militistaj roboj. Ni rimarkas 
S-rojn G-lo Sebert, P-ro Bourlet, de Saus
sure, Mudie, de Beaufront, G. Moch, Bous- 
quet, k. a. k. a. La vidajo de tia diversko
lora kostumaro katizas vere pentrindan 
efekton, tiom pli ke alvenas la Urbestro de 
Kembriĝo kun siaj helpantoj ankaŭ en 
festaj kostumoj kun la insignoj de l’urbes- 
treco. Solena momento. Muzikistaro ludas 
marsojn, sonoriloj batas, kaj, jen, alvenas 
la vagonaro kaj eliras D-ro Zamenhof 
akompanita de Bulonjaj amikoj. Tondra 
aplaŭdado de la Ceestantaj Esperantistoj 
salutas lian alvenon, dum li, iom pala de 
tia rega akcepto, afable salutas kaj dankas 
Ciujn amikojn; oni krias el ĉiuj flankoj : 
Vivu Zamenhof I Vivu Esperanto I Post 
bonveno de la Urbestro, D-ro Zamenhof 
kun la akceptintaj traveturas la urbon 
meze de sentina aplaŭdado. Vere impo

nanta vidajo ! En Fitz Museum, okazas la 
akcepto post kiu la kongresanoj estas 
fotogra fi taj.

Malfermo de la Kongreso
Vespere okazas fine la solena malfermo de la 

kongreso. En la Nova Teatro kunvenas pli ol 
1600 kongresanoj ; la halo estas plenega kaj 
meze de bruega aklamado, lloro kantas la
* Espero ». La muzika sono de la lingvo plene 
konvinkis Ciujn, ke efi lingvo artefarita estas 
kapabla Carmi la orelojn de muzikamantoj. Nia 
Majstro estasaplaŭde elektita prezidanto honora 
de la kongreso kaj kolonelo Pollen efektiva 
prezidanto. S-roj Mudie kaj D-ro Cunningham 
estas elektitaj vic-prezidantoj. S-ro Schneeber
ger, prezidinto de la dua kongreso malfermis la 
kunsidon. Li transdonis la prezidon al kolonelo 
Pollen, kiu sprite dankas pro tia honoro. La ur
bestro tiam levigas kaj diras en Esperanto 
koran bonvenon al D-ro Zamenhof. Kuraga kaj 
ekzemplo imitinda de ĉiuj urbestroj. Poste 
S-ino Urbestredzino Esperante salutis la Cees- 
tantajn sinjorinojn. S-ro Pollen nun levigas kaj 
en la nomo de la Brita Asocio prezentas belan 
tlegon por la uzado de la venontaj kongresoj. 
Meze de granda silento, D-ro Zamenhof legas 
per laŭte kaj de Cie aŭdebla voco sian dujaran 
kongresan alparolon, ofte interrompatan de 
longa aplaŭdado. Tiun paroladon la legantoj 
trovos sur tiu jurnalo mem. Post la parolado de 
D-ro Zamenhof, la generala sekretario, S-ro
G. Moch legas multajn telegramojn kaj leterojn 
ricevitajn el multaj landoj. Aparte interesaj 
estis tiuj de S-ro Stead kaj Triedes, el Haga 
konferenco. Parolas ankaŭ leutenanto Cardinal, 
kiu estis speciale delegita de la Belga registaro 
por Ceesti la kongreson. Ankaŭ bela sukceso 
kaj ekzemplo baldaŭ imitota de aliaj. Tiam 
S-ro Moch enkondukas la delegitaron el pli ol 
20 landoj : Aŭstrujo (S-ro SchrOder, Cejka) ; 
Francujo (de Beaufront) ; Germanujo (Mybs) ; 
Rusujo (Evstifeiefl) ; Tunizio (Gelula); Svedujo 
(Ahlberg); Polujo (Bein) ; Siberujo (Frenkel); 
Urugvajo (Munoz) ; Malto (Lambert) ; Norve- 
gojo ; Italujo (S-ino Junck) ; Usono (VVeiss) ; 
Islando (Constance) ; Irlando (Fournier); Ho
lando (Uitlerdick) ; Katalunio (Pujula); Hispa
nujo (Guinarl) ; Gibraltar (Edvvards) ; Danujo 
(Bosbel); Britujo (Rhodes); Skotujo (Warden); 
Belgujo (Blanjean) ; Slovakujo (Skervan); Ka
nado (Beauchemin); Hungario, k. t. p., k. t. p- 
La delegitoj siavice parolis, jen longe, jen mal
longe, sed Ciuj kun la sama fervoreco, la sama 
entuziasmo kaj estis aklamataj senfine. Sed 
kiam je 12 h. nokte, oni kantis la o Savu la 
Regon Di’ » estis ankoraŭ sufice da energio en 
en la Ceestantaro por kunigi en Roro kaj aplaŭdi 
kaj aklami. Ni ne forgesos la 12an de aŭgusto
1907.

Hardon; Agada kunsido
La unua agada kunveno okazis Ce la Urbo

domo matene je IO h. Sur la estrado sidis nia 
Majstro, S-roj Schneeberger (Sviso), de Beau
front) Franco), Mybs (Germano) ; Mudie kaj 
Cunningham (Anglo), de Saussure (Sviso), 
k t. p. La Ceestantoj estis tre multaj. La raporto 
de la konstanta komitato estis legita kaj apro
bita. S-ro Chavet (Franco) legas la raporton cle 
la Centra Oficejo elmontrante la grandegan dis
vastigon de nia afero tra la mondo jam de la 
lasta kongreso. S-ro Cape, redaktoro de « Tra 
la Mondo » legas raporton pri la movado inter 
la militistoj. Tiu movado kreskas rapide en 
multaj landoj. S-ro Artigues (Franco) poste ra
portas pri la movado inter la Rug-Kruculoj. 
S-ro Deshays aludas pri la specialaj movadoj de 
Esperanto Ce la socialistoj kaj kunhelpadaj 
societoj. P-ro Green (Ameriko) konigas la gran
dajn progresojn efektivigitajn de Esperanto en 
sia lando, la  kunveno decidas sendi telegramon 
al Rego de Belgujo por danki pri eeesto de 
oficiala delegito el lia lando.

Dum la postagmezo okazis diversaj specia
listaj kunvenoj; niaj legantoj trovos pli malsu
pre raporteton pri la Cefaj el ili kaj ni pli mal
frue kredeble pli longe raportos pri tiu «efgrava 
temo. La vespero estis okupita de festo en la 
Teatro. Multenombra publiko. Oni aplaŭdis 
aklamojn el diversaj landoj kaj aparte la amu
zan komedion « Boks kaj koks ■>, tradukitan de 
S-ro Stevvart kaj akutan de Britaj samideanoj. 
Tiel finigas la unua kongresa tago, goja kaj 
ankau labora lago.

Merkredon

En la ĝenerala kunveno, oni interalie pri
parolis la demandon pri tutmonda Esperan
tista festo. S'0 Simon (Austro) enkondukas 
la demandon kaj aludas la fakton ke pres
kaŭ ĉiuj Esperantistoj festis la jubileon. 
Sro Moch (Franco) parolas nefavore al la pro
pono. — Sr°Cap6 (Franco) subtenasĝin vigle. 
Dro Zamenhof deklaras, ke li principe estas 
favora al tia festo. Per granda plimulto, la 
Kongreso akceptas la principon de jara fes
to ; la taŭgan tagon elektos venonta kun
veno.

Posttagmeze, Dro Zamenhof kaj la kongresanoj 
Ceestis la militan Turniron. Vespere, okazis en 
la teatro sukcesa festo. Estis aplaŭditaj, intera
liaj, blinduloj el Ameriko, F-ino Zablon d’Her, 
S-ino Yunck, S-ro Cart en Carma meditinda his
torieto, S-ro Dorfi, monologisto kaj Derveaux en 
amuza kanto. S ino de Menil faris lumprojekcian 
paroladon pri la infanaj kolonioj.

Poste oni ludis la teatrajon Danceli kontraa 
Pickioick, kiu ricevis sukceson. La roloj estis 
majstre luditaj de S-roj Pollen, Mudie, Cunnin
gham. Privat, Beauchemin, KOhnl, k. t. p.

Ĵaŭdon
La Cefa demando estas la loko de la 4a 

Kongreso Sro IIarvey (Usono) invitas la 
4»" Kongreson en Ameriko, kie bonega 
akcepto estus preparita (Aplafidoj).— S-ro 
Mybs, prez. de la Germana Societo, anon
cas, ke la dirita societo decidis inviti la 4an 
en Germanujo (longa aplaŭdado). — Estas 
decidite, ke la demando estos resendata 
ĝis sekvanta kunveno, sed ke Kongreso 
nepre okazos en 1908. — Pri Ia tago de 
1’Esperantista festo parolis S-ro Privat 
(Sviso), D-ro Zamenhof, S-ro Simon. Kne,

oni decidas, ke D-ro Zamenhof, post ser- 
Cado, proponos al la gazetaro la taŭgan 
daton. — S-ro Th. Cart (Franco) parolas 
pri la blinduloj Ceestantaj la kongreson
-  S-ro Ketterer (blinda Sviso) dankas 
ĉiujn blind-helpantojn. — Parolas pri di 
versaj temoj, S-roj Marechal (Anglo), Bein 
(Polo), Milson (Anglo), Allende (Bilbao), 
k. t. p.

Tagmeze, okazis specialaj kunvenoj kaj Ia festo 
de la Policaj Sportoj. D-ro Zamenhof prezentis 
konstantan pokalon al la policano, kiu plej bone 
plenumis rugkrucajn devojn duni la jaro. Por 
la vespero, la programo antaŭvidis lumigitan 
feston, kiu pro pluvo ne povis okazi. Gi estis 
ansta tanata de neoficiala babilado ; por kembri- 
ganoj, angla parolado estis farita.

Vendredon
Kvara ĝenerala kunveno. Estas decidite 

post aklamado, ke la venonta kongreso 
estos en Germanujo. La urbo estos elek
tata de la Germana Societo. — S-ro G. 
Moch opinias, ke estas bone, se post la 
kongreso en Germanujo okazus dua kon
greso en Ameriko, ĉe kiu estus eŭropaj 
delegitoj kaj la reprezentantaj de la ame
rikaj nacioj. — S-ro Allende (Hispano) 
proponas, ke en la venonta kongreso ĉiu 
surportu signon montrantan la naciecon. 
S-ro Mudie respondas. Suficas, se oni po
vas distingi nur la anojn de la akceptanta 
nacio. -  S-ro kolonelo Pollen, meze de 
longa aplaŭdado, anoncas ke generalo lord 
Roberts aniĝis al la Brita Esperantista 
Asocio.

S-ro Boirac, prezidanto de la L. K., legas 
raporton pri la agado de la Lingva komi
tato dum la lasta jaro. Interalie, Ii sciigas, 
ke la korektitaj tradukoj de la Universala 
Vortaro estis faritaj; aliparte, S-ro Huet 
estis delegita por tabeligi la vortojn aldo
notajn al la Universala Vortaro kaj jam 
ofte uzitajn en nia literaturo. La L. K. 
malkonsilis la uzon de la sintezaj formoj 
(amantas amitus, k. t. p.). -  Aplaŭdoj. 
Poste parolas pri diversaj temoj S-ro 
Bousquet (Roanne), Lambert (London), 
Witteryck (Bruges). -  S-ro Schneeberger 
(Sviso), anoncas, ke fondiĝis internacia 
Societo de la Esperantistinoj. S-ro 
Bendix (Dano) raportas pri fondo de Mu
zika Societo, sub prezido de S-ro de 
Menil. — S-ino Junck legas leteron de 
D-ro Leono Zamenhof, kiu proponas kreon 
de konstanta esperantista aktoraro. — S-ro 
Whitaker (Anglo) anoncas, ke, en speciala 
kunveno oni decidis elekti Esperanto- 
vilaĝon proksime de la venonta kongres
urbo.

En la posttagmezo okazis tre kora 
akcepto de la provincestro kaj vicgrafino 
Clifden en belega parko. Muzikistaro ludis 
kaj Ciuj kongresanoj estis invititaj al afa
bla manĝo. La urbestro kun siaj helpantoj 
Ceestis.

Vespere la naci vesta balo havis grande
gan sukceson. Multaj belaj kaj originalaj 
kostumoj estis rimarkeblaj kaj la plej 
granda gojo reĝis dura la tuta nokto. Tiu 
kunveno certe ne estis unu el la malplej 
agrablaj momentoj de tiu kongreso, tamen 
tiel plena de ĝojajoj.

Sabaton
La lasta ferma kunveno okazis matene 

en Guildhall. S-ro Deshays (Franco) pro
ponas, ke oni elektu kiel oficialan himnon 
la Espero (muziko de Menil). S-ro Bourlet 
proponas, ke oni oficialigu aliajn himnojn, 
k. e. la Vojo. La demando estas resendata. 
S-ro Prof. Mayor, en Kembriĝa Universi
tato, respektinda maljunulo, faras en Es
peranto gravan atestan paroladon, kiu 
elvokas grandegan entuziasmon.

«Honorinda majstro Kiel diras poeto Herder : 
Neu und freier \vird das Herz durcli besiegte 
Leiden ». Mi vidis miraklon, miraklon de Jeriko. 
La muroj de malfido, de reciproka nescio falis, 
dissaltis sub la forta voko de nia Josueo, de 
niaj Israelidoj. Vivu do la nova lando Espe
rantujo ! Vivu la tuta Esperantistaro! (aplaŭ- 
degoj.)

S-ro R. de Saussure (Sviso) prezentas 
la raporton pri la Scienca Asocio kaj 
legas la novan estraron de la asocio, kiu 
inter gravaj nomoj kalkulas la nomon de 
Tfama angla fizikisto J.-Ĵ. Thomson. La 
kongreso poste voĉdonas per grandega pli
multo deziron akceptitan de la Scienca 
Asocio pri la internacia helpa mono. (Vidu 
poste). Gi ankaŭ akceptas la deziron pre
zentitan de la konsuloj, Oficoj, k. t. p. 
nome, ke la Esperantistoj uzu tiujn jam 
ekzistantajn organizajojn i.

D-ro Zamenhof dankas kaj gratulas tut
kore la organizintojn de la kongreso pro 
la sukcesego ricevita. S-ro Pollen respon
das kaj la tuta kongresanaro hore kantas 
entuziasme la Espero. La kongreso estas 
oficiale fermita.

Posttagmeze okazas sub la prezido 
de D-ro Zamenhof la festo organizita 
de La Revua por la disdono de l’pre 
mioj de ĝia konkurso. S-ino de Menil, 
S-ro Pujulja, F-ino Fierlinger, S-ro Ben- 
dix, k. a. estis aplaŭditaj en diversaj dekla

moj ati muzikejoj. Post parolo de S-ro 
D-ro Zamenhof kaj Boirac, la premioj es
tis disdonitaj. Jen la rezultatoj : I» pre
mio : S-ro R. Artigues (Versailles); 2» 
S-ro Vincente Inglada (Hispanujo); .‘i» S-ro
H. Hodler (Sviso). La premiitaj laboroj 
aperis en kongresa no de La Revuo.

En Londono
La oficiala kongreso estas fermita, sed 

en Londono dua neoficiala estas organi
zita. Dimancon kaj la sekvantajn tagojn 
la kongresanoj vizitis en bonaj kondicoj’ 
la diversajn vidindajojn de Turbo. La ves
peroj estis speciale rezervitaj por festoj.

Lundon okazis festeno Ce la Poliglota 
klubo. Granda entuziasmo. Paroladis kaj 
deklamis diversaj anglaj kaj fremdaj sami
deanoj.

Mardon, la plej grava postkongresa festo 
okazis en la konata oficiala Londona halo 
Guildhall. La vicurbestro de Londono 
Ceestis. La vasta kaj imponanta ĉambrego 
estis tute plena. Komence, la vicurbestro- 
salutis la kongresanojn kaj esprimis la 
esperon, ke Esperanto faciligos la homan 
progreson kaj fratecon. D-ro Zamenhof 
respondis en belega kaj altpensa parolado, 
kiu elvokis profundas impreson. Li kon
traŭstaris al tiu ideo, ke Esperanto disba
tas la patriotismon kaj starigis la diferencon 
inter patriotismo kaj ^ovinismo.

Poste oni aŭdis kantojn de afablaj Lon
donaj samideaninoj, En la dua parto, 
aktoraro el l i  nacioj ludis pecon el «Si 
klinigas por venki t ,  la konata komedio de 
Goldsmith. La ludado estis bonege farita 
ka i oni povis konvinkigi pri la sama elparo
lado de la ludantoj. Niajn gratulojn al 
la sindonaj organizintoj pro tiu sukceso. 
Parolis ankoraŭ S-roj Ellis, Michaux, Privat, 
Pollen. k. a .; kelkaj parolis angle por la' 
^esperantigita publiko, sur kiun tiu kun
venego faris gravan impreson.

Fine, merkredon, nova balo kaj babilado 
en Holbom-restaurant. Multe da gojo kaj 
vigleco. Post tiu festo Ia kongresanoj 
reveturis Cu hejmen, ĉu al la ekskursoj 
organizitaj de la Trio en kimrujo kaj 
Skotujo.

La Specialistaj Kunvenoj

Dum la Kongreso okazis tre multaj spe
cialaj kunvenoj. Ni poste parolos pli detale 
pri ili, ĉar kelkaj estis tre gravaj. Ni lie ĉi 
nur citos la Cefajn el li kun mallongaj 
informoj.

Scienca Asocio.
Tiu Ci grava societo havis tri kunvenojn en 

Universitata Cambro; D-ro Zamenhof Ceestis. 
La nova regularo estis akceptita unuanime kei 
la Asocio onciale fondita. S-ro de Saussure ra
portis pri la scienca oficejo en Genevo. La 
komitato konsistos el la jenaj anoj : Prez, S-ro 
Schmidt (Germano); Vic-prez, P-rs S. S, Thom
son (Anglo), R. Benoit (Franco); generala sekre
tario, R. de Saussure (Sviso), help-sekretarioj,
C. Bourlet (Franco) \V. Schmurlo (Ruso); anoj,
G. lo Sebert (Franco); Dro Huntington (Usons), 
Dro Villareal (Peruo); P-ro R. Codorniu (Hispa
no); H, Pellat (Franco): P-ro Meazzini (Italo); 
D-ro Bein (Polo); D-ro Aars (Norvego);Fournier 
d’Albe (Irlando).

En mezo de kunveno, S-ro Fournier d’Albe 
anoncis la gravan aligon de S-roJ. J. Thomson, 
la fama angla fizikisto. Li estis elektita vicpre
zidanto de la Scienca Asocio. La Scienca Asocio 
poste akceptis la jenan deziron elmetitan deS-ro 
de Saussure kaj prezentatan al la kongreso, a La 
anoj de la Scienca Asocio, kunvenintaj en kem- 
brigo la loan de Aŭguotro 1907, opinias, ke ia 
uzo de sistemo de helpa mono esius tre utila 
kaj ili esprimos la deziron ke Ciuj Esperantistoj 
provu tian uzon.» Ni raportos en speciala arti
kolo pri la gravaj faritajoj de tiu Asocio, kiu 
farigis unu el la plej fortikaj fundamentoj de 
Esperantismo.

Esperanto, Oficoj, Konsuloj
Tiu kunveno estis organizite de ESPERANTO- 

JURNALO. Dufoje la Esp-Oficoj, konsuloj, k.t.p. 
kunvenis en la Botanikejo. S-ro H. Hodler pre
sidis. S-ro Th. Rousseau faris plenan raporton 
pri la organizo de la Esperanto-Oflcoj, la servoj 
fareblaj de ili, la jam ekzistantaj kaj elprovitaj 
organizajo!. — S-ro Michaux favore apogis la 
ideon de la Esperant Oficoj. — S-ro G. Moch, 
sekr. de la Centra Oficejo faris kelkajn detalajn 
rimarkojn. — En dua kunveno, S-ro S. Meyer 
legis Ia raporton pri la enketo, kiun li faris kon
cernante la organizon de la konsuloj. Post 
interdisputo. Ia kunveno decidis unuanime pre
zenti al la kongreso la deziron, poste akcep
titan de la kongreso. Tiu kunveno do liveris 
bonajn rezultatojn kaj permesas al ni serioze 
labori en tiu Ci kampo. La raportojn de S-roj 
Rousseau kaj, Meyeroni povos legi en la ape
ronta broSureto.

La rezultatoj
La tria Kongeso estis vera sukceso kaj 

pruvis ree la kreskantan vivon de nia afe
ro ; gi estis granda manifestado kaj fakta 
argumento. De gi rezultos granda movado 
en Britujo kaj en aliaj landoj.Eĉ registaroj 
(k. c. Belgujo) ekatentas nian movadon. 
La decidoj faritaj pri la helpa mono, Ia Esp. 
festotago estas gravaj. Aliparte, la specialaj 
organizajojn organizigis kaj preparis gra
van taskon por la estonteco, speciale la 
Scienca Asocio, la konsuloj, k. t. p. Unu
vorte, nia Kongreso ja donis al Esperan
tismo fortan antaŭenpuŝon.


